Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

>

Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Aan de beroepspensioenverenigingen van verplicht gestelde
beroepspensioen regeli ngen

Directie Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetg
Afdeling Collectieve
Arbeidsvoorwaarden
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
T 070 333 44 44
www.rijksoverheid.nI

Contactpersoon
mw. mr. PU. van Deift

Datum 17 april 2018
Betreft Gewijzigd Toetsingskader Wvb

T 06 1179 7225
PvDelft@minszw.nl
mw. mr, MAW. Holla
T06 1179 7228
MHolla@minszw.nl

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief wil 1k u informeren over de wijziging van het Toetsingskader Wet
verplichte beroepspensioenregeling (Staatscourant 10 april 2018, nr. 19650). Dc
wijziging is met ingang van 11 april 2018 in werking getreden.
Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan de wijziging van artikel 10 van de
Wet verplichte beroepspensioenregeling (hierna: Wvb). Op grond van dit artikel
dient de beroepspensioenvereniging binnen twee weken nadat een wijziging van
de beroepspensioenregeling tot stand is gekomen een gewaarmerkt afschrift van
de wijziging aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe te
zenden. Van deze wijziging wordt net als voorheen melding gemaakt in de
Staatscourant. De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen tegen de
representativiteit is komen te vervallen.
Verder is in lijn met de huidige toepassingspraktijk in het Toetsingskader Wvb
geexpliciteerd dat niet wordt overgegaan tot intrekking van de verplichtstelling
voor de beroepsgenoten in loondienst alleen vanwege het felt dat niet wordt
voldaan aan het verhoudingsvereiste dat minimaal 55% van de beroepsgenotcn
zelfstandige zou moeten zijn. Laatstgenoemde wijziging is ock in het formulier
representativiteitsgegevens verwerkt.
Het gewijzigde Toetsingskader Wvb, het formulier Representativiteitsgegevens en
de bfjbehorende documenten zijn te raadplegen op onze website
http://cao.szw.nI.
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Indien u naar aanleiding van deze brief nog vtagen heeft, kunt u contact opnemen
met bovengenoemde contactpersonen.
1k veftrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Met vriendelijke groet,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze7—
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